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 اخالقی سیاسی و موازینِ ۀمبارز دیالکتیکِ

 احسان طبری

 
 تفاوتِ طبقاتی ۀجامع ۀجانوران ی خو گرفته به موازینِ«هاانساننیمه »که با « های طراز نوینانسان»پرورش 

انسان  بازپروری وظیفۀ این ابداً ! نه،. شود آغاز سوسیالیسم پیروزی با فقط که نیست ایوظیفه دارند، کیفی

 .گرددمی آغاز «کارگر ۀطبق طراز نوینِ حزبِ» از همان پیدایشِ
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 است( از سویی، و موازینِ« اجتماعی پراتیکِ» مهمّ یا )که یکی از اشکالِپرولتار بیانقال سیاسی ۀبررسی دیالکتیک مبارز

 شاید. است اول ۀدرج اهمیت دارای تیک،اِ موازینِ و اجتماعی پراتیکِ بین ۀبررسی رابط ،ترتیک( یا به طور عامّاخالقی )اِ

 .نباشد روشن چندان خواننده برای آن «اهمیت» و مسئله به توجه الزم، توضیحات ادای بدون

 کار عناصرِ سبکِ عملی صحیح برای اصالحِ« رهنمودهای» ،اهمیت فقط در آن نیست که از حل درست این مسئله

عظیمی است(، بلکه هم چنین از این جهت است که حل  آید )چیزی که خود دارای وزن و حساسیتِانقالبی به دست می

های طراز نوین نیز تواند کلیدهای مؤثر و الزم را برای پرورش انسانیمارکسیستی م« جامعه شناسیِ» درست این مبحثِ

 در درسترس ما قرار دهد.

 

 دارند، کیفی تفاوتِ طبقاتی ۀجامع ۀجانوران ی خو گرفته به موازینِ«هانیمه انسان»که با « های طراز نوینانسان»پرورش 

حزب »انسان از همان پیدایش  بازپروری ۀوظیف این ! ابداً نه،. شود آغاز سوسیالیسم پیروزی با فقط که نیست ایوظیفه

 قدر همین شویم؛نمی است پیچیده و وسیع خود که بحث این وارد اینجا در ما. گرددمی آغاز «کارگر ۀطراز نوین طبق

 از( آن مرکزی ۀهست الاقل یا) کارگر ۀطبق نوین طراز حزب اگر که است ساخته روشن دیگر فراوان تجارب که گوییممی

 انقالبی جنبشِ آن نصیبِ ناکامی و شکست هم اگر باشند، مجهز اصولی و عینی عملِ ۀنشود که به شیو تشکیل انقالبیونی

 ۀنوب به که چیزی شد،( دفورماسیون) هاکژدیسی و هاکژروی و هااعوجاج و عوارض انواع راه به چشم باید حداقل نشود،

 .آوردمی بار به نسل چند یا یک برای دردناک هاییفاجعه خود

 ا چنین است؟ چر

 

 از»: گفتمی لنین. است نهان تاریخ در نوع و فرد ذهنی، و عینی دیالکتیکِ جهت از مهم العادهفوق ۀدر اینجا یک نکت

 آن با لنین،. است لنین مهم بسیار تذکرات از یکی سخن این که اندگفته درستی به. «خیزدمی بر کالن که است ردخُ

 ،«طبقاتی ۀمبارز»)مانند « اجتماعی روندهای بزرگِ»یا « هاماکرو پروسه»ه ک بود متوجه مارکسیستی، نظر بتاصا

 «هاپروسه میکرو» از خود ۀنوب به( غیره و «نوین ۀجامع ساختمان» ،«جامعه و جنبش سیاسی رهبری» ،«انقالبی لِتحوّ»

 هاآن «عمل ۀشیو»یخ و تار ۀسازند «افراد» به رانجامس که است مرکب تریکوچک هم باز و ترکوچک روندهای یا

 آن گیریشکل در هنگفتی اهمیتِ باشد، خصلتی چه دارای روندها، ردهخُ این ،«هاپروسه میکرو» این کهاین. رسدمی

 آنها، عمل لوبِاس) انقالبی مبارزانِ پراتیکِ روندهای ردهخُ و اجتماع عینیِ بزرگِ روندهای مابین لذا،. دارد بزرگ روندهای

دهد. به عنوان تشبیه های تاریخ درآمیزی و پیوند روی میآنها و غیره(، در آزمایشگاه معرفت سطح آنها، روحیات

رد و نامریی، محتوای خود را به روندهای خُ« های مویینِرگ»توان گفت، اینجا جایی است که آمیز میاستعاره

 ط و قاطع با عواملِمسلّ متقابل، نقشِ دهند. تردیدی نیست که در این تأثیرِهای روندهای عینی تاریخ انتقال میشاهرگ

 .متقابل است کند، ولی به هر جهت تأثیر، تأثیرِن میها را معیّانسان عینی است که خود سرشتِ

دیالکتیک و  ، بررسی«خیزدبر می کالناز خُرد است که » که این سخن لنین تر شدنبرای باز هم روشن

 ک سودمند است.پراتی
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سودمند و اجتماعی الزم آنها را  اجتماعی، اشکال مختلف فعالیتِ کند و پراتیکِها را بررسی می، رفتار فردی انسانتیکاِ

 انواع از اینجا در ما(. غیره و پرورش و آموزش هنری، و فنی و عملی هایپژوهش و تجربه طبقاتی، ۀ)مانند تولید، مبارز

دهیم. کند، مورد توجه قرار میی میتجلّم را طبقه آن یا طبقه این «سیاست» که را طبقاتی ۀرزمبا اجتماعی، پراتیک

 .است ترنزدیک ما برای اکنون پراتیک هایعرصه دیگر ۀچرا؟ زیرا این عرصه از هم

 

 و خوب» هایمیزان و رهامعیا یکدیگر، با آمیزش و مناسبات در افراد رفتارِ موازینِ علمِ یا( اخالق علمِ) مارکسیستی تیکِاِ

( اجتماعی تکاملِ برای آن سودمندی) عینی ۀپای بر بلکه ذهنیات، ۀرا، نه بر پای« پسندنا و پسندیده» ،«ناروا و روا» ،«بد

 ذهنی هایمالک هاارزش این برای که بورژوایی «تیکاِ متا» و «تیکاِ» برای اینجا در ما که است طبیعی. سازدمی روشن

 .نیستیم قائل علمی ارزش است قائل بیعیط ماوراء یا

 

آن « رس و مؤثر بودنهدف»و « سودمندی و ثمربخشی کار» )و از آن جمله سیاست( به عیاجتما پراتیکِ توجه اما

تیک و پراتیک، و به شکل توان اِاست. از دیر زمان، که تفکر انتزاعی بشر پدید شد، این سؤال مطرح گردید: آیا می

آرا و توان کاری کرد که آن کار، هم سودمند و ثمربخش و کارسیاست را با هم سازگار ساخت؟ آیا میمشخص، اخالق و 

 جا؟هتیک روا باشد و هم از جهت پراتیک برس باشد و هم پسندیده و نیکو؟ یعنی هم از جهت اِهدف

را به هم همراه کند، آن شخص  «دلپسند»و « سودمند»هرکس بتواند »المثلی بود حاکی از این که در زبان التینی ضرب

 «سزاوار هرگونه تحسینی است

 

نباید از به کار « هدف»کسانی گفتند: اصل بُرد، پیروزی و موفقیت در کار و به نتیجه رسیدن است. برای رسیدن به 

ار بغرنج و یا محال یا الاقل بسی« سودمند»و « خوب» پروا داشت، زیرا در عمل، همراه کردنِ« ایوسیله»گرفتن هر نوع 

 زدن دست «هدفی» به رسیدن ۀ. ولی کسانی هم گفتند: اگر الزماندها از این زمرهو ماکیاولیستها دشوار است. ژزوئیت

 عمل زیرا پوشید چشم هاهدف آن از باید نارواست، و بد ناپسند، هایاسلوب اخالقی، ضد وجدان، خالف هایروش به

 .است مجاز اخالقی قواعد چارچوب در فقط انسانی

 قبلی است.  د که ناشی از بحثِآیمی پیش «وسایل» و «هاهدف» بین ۀرابط بحث اینجا در

 

 بین که بود چنان وضع طبقاتی، جوامع تاریخ در. کرد حل توانمی آن طبقاتی -این مطلب را فقط در مقطع تاریخی

 ترین«خیراندیشانه» حتی. دارد و داشت وجود قعمی تضادّ ناگزیره ب سیاست و اخالق بین جمله آن از پراتیک، و تیکاِ

تواند گوینده که می تِنیّ کنند، نه به علتِران بورژوازی و خرده بورژوازی آنها را مطرح میسیاستمدا که مقاصدی و اتنیّ

 رِعملی خود و در بست های ضد اخالقی نیازمند است، یا طی اجراءِصادقانه باشد، بلکه برحسب طبیعت خود، به شیوه

کشی، حتی در بهره کش در نظاماتِبهره گذاری طبقاتِشود. چرا؟ زیرا هدفهای ضد انسانی بدل میزمان به پدیده
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 گونه هیچ و دارد نهفته خود درون در جامعه بر را طبقه آن به متعلق افراد یا ممتاز ۀطبق ای از ستمِهسته ،بهترین حاالت

 تاریخی افشاءِ از را ناپاکش ماهیتِ سرانجام نیست قادر واقعی «تِنیّ سنِحُ» حتی و «اخالقی» سالوسی و گریآرایش

 «.ها مفروش شده استتنیّ سنِجهنم با حُ»اند: جا گفتهه همین مورد است که ب در و دهد نجات

 

 یا دفر منافع مابین تضادی اینجا در. است دیگر طور مطلب ،(پرولتاریا) انقالبی نوین ۀهای طبقگذاریولی در هدف

رولتاریا )از جهت اجتماعی و پ که هاییهدف یعنی. ندارد وجود بشر نوع منافع و( زحمتکش ۀطبق) انسانی افراد از گروهی

امر عبارت است از تأمین منافع نوع بشر و  گذارد )مانند سوسیالیسم و کمونیسم( در ماهیتِسیاسی( در مقابل خود می

خواهیم نظر ای است که میشریف ممکن، بلکه ضرور است. این مسئله بردن وسائلِها نه تنها بکار برای نیل به این هدف

 .دهیم توضیح کوتاهی به آن ۀخواننده را به اهمیت عظیم حیاتی آن جلب کنیم و دربار

 

و « های اکتشافیفعالیت»، «تسلیحات»، «جنگ»، «انقالبی قهرِ عمالِاِ»، «دیپلماسی»هایی مانند پرولتاریا از حربه ،آری

کند و مجبور است استفاده کند، و امثال آن، استفاده کرده و می« مخفی کارِ»و « غیرقانونی»انواع مبارزات به اصطالح 

)و ناچار است به برد ستمگر و غارتگری به کار می علیه آن اقلیتِ ،است ستمگر طبقاتِ ۀولی این افزارها را که خود ساخت

 مورد در ولی کند،می کماکان و کرده تحمیل قرن هاده طی را خود انسانی ضد ۀکار برد( که به کمک این افزارها، اراد

 ترین موازین و اصولِیعال مراعات جز چیزی پرولتاریا افزار ،(رزمانهم و انقالبی حزبِ ،جنبش خلق،) زحمتکش اکثریتِ

حقیقت و عدالت به کار رود، نیل به هدف را یا  ضدّ نباید هم باشد و اگر در این عرصه وسایلِ اجتماعی و اخالقی نیست و

اخالقی دیده  انسانی و ضدّ اصولی، ضدّ ضدّ سالیبِشود. اگر در این عرصه وسایل و اَسازد یا آن هدف مسخ میمحال می

های گریات و حسابنیّ ،اجتماعی های درستِجای هدفه باید دانست که این امر حتماً در مواردی است که ب ،شود

فردی ذهنی و شخصی که  سرمایه، با مبارزاتِ رهایی کار از قیدِ اجتماعی در راهِ فردی به میان آمده یا نبردِ نادرستِ

 . است درآمیخته است، کهن جوامع ۀسودگرایان اتِاخالقیّ انعکاسِ

 

آید. اگر گاه محدود و گاه وسیع به میدان می اخالقیِ ضدّ الیبِها، اسهدف حسب طبیعتِبر باز که است حالت این در

 مشخص ۀتجرب که چنان گذارند، پای( هژمونیسم) «ملی هایجوییسیطره» یا «شخصیت کیشِ» ۀرهبران انقالبی در جاد

و ناگزیر یک  اخالقی است ا ضدّلذ است، انسانی ضدّ و انقالبی ضدّ خود هاهدف نوع این چون داده، نشان بارها تاریخ

 گاه دشمنِتوانند نکشند. آنکشند و نمیاخالقی را هم با خود به یدک می انسانی و ضدّ اصولی و ضدّ ضدّ سلسله اسالیبِ

ای اعالم ذیانهدهد و با شادی موهای خود مورد استفاده قرار میحوادث را برای سفسطه غرنجِبُ لِطبقاتی نیز این تحوّ

؛ انقالبیون هم قماشی بهتر از ما نیستند و حال آن که مخترع این «کَهَر کم از کبود نیست»د که دارد که مالحظه کنیمی

 ها در آخرین تحلیل خود اوست.ها و موجد این محیطشیوه
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ی مبارزه های شخصی یا ملّگریگرایی پرولتاری، بدون کمترین حسابگرایی و جهانجمع ولی انقالبیونی که در زیر پرچمِ

مشی،  انسانی، صراحتِ سیاسی خود هیچ روشی جز صداقتِ رزمانِند، در مقابله با خلق و جنبش و حزب و همکنمی

دوستی سازمانی، انسان صحیح کارِ موازینِ علمی، مراعاتِ منطقِ اکیدِ در قضاوت، عشق به حقیقت، مراعاتِ اصولیت

حق ندارند روش دیگری داشته باشند و تنها این اسلوب توانند و های واالی علمی و اخالقی نمیپرولتری و دیگر ارزش

بر آن است که با پیروزی کمونیسم روزی خواهد رسید که روابط بین  مارکسرس و کاراست. است که برای آنها هدف

 هایهدف به»: گویدمی مارکس که است مقطع همین در و شد، خواهد استوار اخالقی اصولِ ترینعالی ۀکشورها بر پای

 ترین وصایای اوست.این سخن مارکس یکی از مهم«. توان دست یافتوسایل شریف می با تنها فشری

« واضع اخالقِ»و  (constituee)« موضوعه اخالقِ»بعضی از مرتدان معاصر بورژوازی مانند رژه گارودی از 

(constituante) یعنی نسبتِ ،ندااخالق خود واضعِ «سازتاریخ عناصرِ»خواهند نتیجه بگیرند که زنند و عمالً میدم می 

توان آنها را ثابت و پایدار وجود دارد که نمی اخالقی، عناصرِ« حقیقتِ»کنند. در های اخالقی را مطرح میکامل در ارزش

 آموزشِ درکِ عدمِ ۀحق دارند آنها را نادیده گیرند. این نشان« اخالق واضعانِ»نامید که « موضوعه اخالقِ»تنها 

 .است تیکاِ تیمارکسیس

 

 بدان باید ویژه به ایرانی هایمارکسیست ما که است مارکسیستی ۀفلسف مباحثِ مطروحه از اهمّ مطالبِ ،رندهنگا نظر به

 تأثیر مانع البته مبحث یک «درک». کنیم درک تمام اخالص با و عمیقاً را آنها است الزم و داریم معطوف بسیاری توجه

این واقعیت را  تواند تأثیرِشعور به یک مسئله می ت، ولی خودِنیس هاانسان رفتارِ در جتماعیا عینی و بغرنج هایواقعیت

 .شودمی بدل نیرو به هاتوده در رخنه با ایده ،مارکس ۀبه گفتانقالبی الاقل ضعیف کند زیرا باز هم  مبارزانِ در عملِ

است، برای آن  خاصی تِاهمیّ دارای ویژه به ایرانی یهامارکسیست ما برای نکات این به توجه ،کنیممی تصریح اینکه

فی لتانسانی(، به علل مخ علمی و ضدّ غیرپرولتاری )غیرِ های عملِاجتماعی، نیرومندی اسلوب محیطِ است که مختصاتِ

 هعلی) خودخواهی بر مبتنی عملِ اسالیبِ برای شود،می ناشی ما ۀکنونی جامع سجِهای نَکه از تاریخ و از ویژگی

 کند.ونالیسم(، میدان باز میانترناسی علیه) گرایانهملت یا و( گراییجمع

 

 پیگیر آخر تا پدیده آناتومی و تشریح در که را، دقیق ۀانقالبی در ایران از دیرباز، هر بررسی کنند منفی جنبشِ تجاربِ

 .سازدمی متوجه انقالبی ایهسازمان مرکزی هایهسته ویژه به افراد «عملِ سبکِ» تِاهمیّ ۀمسئل به باشد،

. است «روبنا» حکم در حزب آن انقالبی سیاست و «زیربنا» حکم در کارگر ۀاز نوین طبقطر حزب که آموزد می لنین

 ،باشد داشته وجود هم سیاستی چنین اگر نه و ،است شدنی صحیح سیاستِ یک داشتن نه محکم، زیربنای یک بدون

 .است اجراء لِقاب پیگیر طورِ به یا اجراء قابلِ

 

 انقالبی سیاستِ یک ۀپیروزمندان یاجرا مِمقدّ تشکیالتی، به مثابه شرطِ محکمِ زیربنای یک ایجاد ۀمسئل جهت همین به

 موازینِ ،آن در که سازمانی چنان آن ایجاد یعنی ،تشکیالتی محکمِ زیربنای یک ایجاد. است اول درجه ۀوظیف پرولتری،
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ری و پراتیک، تئو وحدتِ فردی، مسئولیتِ و جمعی رهبری دموکراتیک، مرکزیتِ مانند) نآ رهبری و حزب زندگی لنینیِ

 در کاریادامه عمل، و اراده وحدتِ مبارزان، ابتکارِ بروزِ امکانِ عینِ در هاارگان ۀیکسان در صدر و ذیل، اتوریت انضباطِ

 . شود اجرا غیره و عملی، نرمشِ و اصولی استواریِ انقالبی، ایحرفه کادرِ پرورشِ سازمان، و مبارزه

 

شمرد. این موازین و اصول که لنین آنها را رگونه پیشرفتی در مبارزه میه «آغازگاهِ» را «نو طرازِ سازمانِ» ۀمسئل لنین

است و پرولتری  تیک و سیاستِطراز نوین شمرده، صد در صد اخالقی و انسانی و انقالبی و ناشی از اِ حزبِ موازینِ

گری، گرانه، سفسطههای شعبدهاندازی، بندبازیهای شخصی، تفرقهگریزنی، حسابین ارتباطی با شیوهترکوچک

 سیاستِ» شخصی، خدعه و سالوسی و دیگر انواع موازینِ تمایالتِ گری در قضاوت و عمل، تحمیلِبندی، ذهنیدسته

ها را جلب کند، مهلک افراد و توده بی که باید اعتمادِانقال برای حزبِ ،کم آنها ولو در مقیاسِ ندارد. کاربستِ« بورژوایی

 است.

 

 و گریروشن برای ولی پردازیم،نمی «اندرز و پند» ۀث و سالوسانبَعَ نیستیم و به عملِ« واعظ»ها ما مارکسیست

 آنیم بر کنیم، وّلُغُ آن تأثیرِ در که آن بدون و قائلیم تاهمیّ اجتماعی، مسایلِ موقعهب و انقالبی طرح و انقالبی بذرافشانی

کند و آنچه هم میفرا را آن درست حلبرای  الزم ۀزمین پیش و محمل اجتماعی، ۀمسئل یک صحیح و صریح طرحِ که

 تنها در این مقطع و با این هدف است.  ،ایمگفته

 ،اجتماعی ۀمبارز رد عمل سبکِ و اسلوب بودن انسانی و اخالقی و تاصولیّ ت،منطقیّ روی بر ما ۀبه دیگر سخن، تکی

جا بر آن از تنها کهبل نیست، محتوی بدون و پوچ بورژواییِ «مُرالیسمِ» و «اخالقی بافیِ احساسات» نوعی از ناشی

آمدهای منفی و یا دچار پی ،خوردیا شکست می ،انقالبی به دالیلی که برشمردیم حزبِ ،خیزد که بدون چنین سبکیمی

های سیاسی است که ما را به تصریح گرایی اجتماعی و انقالبی، عشق به پیروزی در نبردِعشود و لذا همین واقبغرنج می

  .شوندمی اجتماعی ۀمبارز ۀنوینی از انقالبیون بیش از پیش وارد عرص دارد، به ویژه در دورانی که نسلِیاد شده وا می

 

 ۲۵۳۱ ، اسفندماه۲۱ ۀشمار «دنیا» ۀمجلسرچشمه: 
 


